
 
 

Kooste Vaasa Gateway –väyläinfoissa 11.6.2020 sekä 10.6.2021 esitetyistä 
kysymyksistä ja vastauksista  
 
Tähän koosteeseen on kerätty kysymykset ja vastaukset, joita on esitetty Vaasa Gateway –infotilaisuuksissa 
kesällä 2020 ja 2021. Monet aiemmin esitetyistä kysymyksistä ovat edelleen hyviä ja ajankohtaisia 
 

1. HAKEMINEN 
 

Onko ensikertalaisuus ja ensisijaisuus sama asia? Menettääkö ensikertalaisuuden, 
jos on tehnyt opintoja avoimessa yliopistossa?  
Gateway-väylän osalta puhumme ensisijaisuudesta, eli väyläopintoihin otamme ensisijaisesti sellaisia, joilla 
ei ole aiempia korkeakouluopintoja (tutkintoa tai opintoja avoimissa korkeakouluissa). Tutkinto-opiskelijaksi 
hakemisessa käytetään taas käsitettä ensikertalaisuus. Hakija, jolla ei ole hakuajan päättymiseen mennessä 
suoritettua korkeakoulututkintoa tai syksyllä 2014 tai sen jälkeen vastaanotettua tutkinto-opiskelupaikkaa 
jossain korkeakoulussa katsotaan ensikertalaiseksi. Avoimessa yliopistossa voi kuitenkin opiskella 
menettämättä tätä ensikertalaisuutta tutkinto-opintoihin hakeutumisessa. 
 

Jos etusijalla Gateway-väylään ovat ne, joilla ei ole aiempia opintoja, niin 
kannattaako sellaisen, jolla on jo korkeakoulututkinto, hakea ollenkaan?  
Jos kokonainen tutkinto on suoritettuna, niin silloin parempi väylä on ”perinteinen” avoimen väylä, jossa 
haetaan suoraan haluttuun opintosuuntaan. Kannattaa olla yhteydessä avoimen yliopiston opinto-
neuvontaan, niin autamme opintosuunnitelman laatimisessa. 
 

Jos on suorittanut esim. kaksi avoimen kurssia niin vaikuttaako se sisäänpääsyyn 
Gateway-väylässä?  
Etusija Gateway-väylään on sellaisilla, joilla ei aiempia opintoja ole. Mikäli aiemmin suoritettuja opintoja on 
hyvin vähän, niin kannattaa kuitenkin laittaa hakemus Gateway-väylään. Opiskelijat otetaan väylään 
ilmoittautumisjärjestyksessä ja esim. jos väylään ei ilmoittaudu tarpeeksi sellaisia opiskelijoita, joilla ei mitään 
aiempia opintoja ole, otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä myös niitä, joilla on vähäisiä suorituksia. 
Kaikkien Gateway-väylän opiskelijoiden tulee kuitenkin suorittaa samat vaaditut 60 op vuoden aikana, eli 
korvaavuuksia ei Gateway-väylään myönnetä.  
 

Jos on ilmoittautunut jollekin avoimen kurssille, mutta ei ole suorittanut sitä, niin 
vaikuttaako se Gateway-väylään pääsemiseen?  
Ei, pelkkä ilmoittautuminen ei vaikuta.  
 

Nopeusjärjestys on hieman epätasa-arvoinen, jos toisilla on esim. hitaampi 
nettiyhteys, pidempi nimi tms. Tai miten voidaan taata, ettei esim. robotti täytä 
lomaketta? 
Hakulomakkeen täyttämiseen voi ja kannattaakin valmistautua etukäteen (tiedot lomakkeessa kysyttävistä 
asioista julkistetaan viimeistään viikkoa ennen haun avautumista). Jotkut ovat esim. kirjoittaneet perustelut 
valmiiksi wordiin ja kopioineet ja liittäneet sitten tekstin lomakkeeseen sen avauduttua. Opiskelija voi myös 
hakeutua hakulomakkeen täyttämistä varten nopeamman Internet-yhteyden ääreen.  
 
Vaasan yliopistossa on päädytty ilmoittautumisjärjestykseen tulevan lukuvuoden 2021-2022 Gateway-
väylän osalta. Joissakin korkeakouluissa väyläpaikkoja on myös arvottu. Kuten kaikkien väylien kohdalla, 
valintaperusteita ja –menettelyä arvioidaan jatkuvasti, joten muutokset tulevien vuosien valintaperusteisiin 
ovat mahdollisia. Lukuvuonna 2021-2022 noudatetaan kuitenkin edellä kerrottuja perusteita. Mikäli ei tule 



 
 
valituksi tähän Gateway-väylään, on myös perinteinen avoimen väylä hyvä vaihtoehto (perinteisessä 
väylässä myös opintosuuntavaihtoehtoja on enemmän). 
 

Miksi haku pidetään auki kauemmin, jos paikat täyttyvät muutamassa minuutissa? 
Lukuvuoden alkamiseen liittyy paljon valmistelutöitä ja opiskelijoiden ohjausta. Haluamme myös käsitellä 
Gateway-väylähakemukset rauhassa. 
 

Miksi Gateway-väylään ei käytetä haastattelua? Eikö haastattelussa selviäisi 
paremmin esimerkiksi hakijoiden motivaatio? 
Haastatteluja ei avoimen yliopiston opinnoissa tyypillisesti käytetä, etenkään kun ei ole tarpeen arvioida 
hakijoiden soveltuvuutta opiskeltavalle alalle. Haastattelu ei yksinään takaa opiskelijan motivaatiota vaan 
kukin osoittaa motivaationsa opintojen kautta. Olemme havainneet tämän hyväksi käytännöksi. Molemmissa 
toteuttamissamme Gateway-väylissä opiskelijat ovat olleet todella motivoituneita ja opiskelleet ahkerasti 
hienoin tuloksin ja tämä on näkynyt myös väylän kautta valituksi tulleissa; yhteensä 48/50 väyläopiskelijaa 
on suorittanut Gateway-opinnot vaadituin kriteerein lukuvuosina 2019-2020 sekä 2020-2021. 
 

Kannattaako ilmoittautua avoimen kursseille ilmoittautumisen alettua 10.8.2021, 
jos ei vielä ole tiedossa pääseekö Gateway-väylään? 
Ei kannata ilmoittautua varmuuden vuoksi avoimen normaaleille toteutuksille vaan odottaa rauhassa 
Gateway-haun tuloksia. Kursseille ehtii kyllä ilmoittautua myös sen jälkeen, kun on selvinnyt, pääseekö 
mukaan Gateway-väylään. Lisäksi mikäli ei tule valituksi Gateway-väylään ja haluaa aloittaa opiskelut ns. 
perinteisessä avoimen väylässä, on opintojen rakenne hieman erilainen, joten Gateway-väylän mukaisiin 
opintoihin ilmoittautuminen varmuuden vuoksi ei ole tästäkään syystä järkevää.  
 

Onko muissa yliopistoissa Gatewayn kaltaisia väyliä?  
Kannattaa katsoa eri yliopistojen verkkosivuilta. Ainakin LUT-yliopistossa Lappeenrannassa on tämän 
tyyppinen väylä, nimeltään LUT Highway. Tarkemmat tiedot kannattaa lukea heidän verkkosivuiltaan. 
Väylien nimet ovat erilaisia eri yliopistoissa, eli kannattaa tutkailla suoraan yliopistojen verkkosivuilta. 
 

Jos on päässyt mukaan Gateway-väylään, niin voiko ilmoittautumisen perua, jos 
tuleekin muutoksia suunnitelmiin?  
Ilmoittautumisen voi perua ja se tuleekin ehdottomasti perua heti, kun vain saa tiedon muuttuneista 
suunnitelmista. Ilmoittautuminen on kuitenkin peruttava viimeistään viikkoa ennen kuin opinnot alkavat, 
jotta paikka ehditään vielä antaa varasijalla olevalle. 
 
 
 

2. OPISKELU VAASA GATEWAY -VÄYLÄLLÄ 
 

Tehdäänkö kurssi-ilmoittautumiset vasta Gateway-väylään valituksi tulemisen 
jälkeen? 
Gateway-väylään valitut opiskelijat eivät itse ilmoittaudu väylän sisältämille opintojaksoille, vaan heidän 
kurssi-ilmoittautumiset tehdään avoimen yliopiston opiskelijapalveluissa.  
 

Milloin opinnot Gateway-väylässä alkavat? 
Opetus alkaa lukuvuoden 2021-2022 osalta viikolla 35.  
 

Ovatko kaikki saaneet kolmosen keskiarvon?  
Molemmissa aiemmin toteutetuissa Gateway-väylissä lähes kaikki saavuttivat vähintään 3 keskiarvon, eli 
tulivat valituksi kauppatieteiden tutkinto-opiskelijoiksi.  



 
 

Mikä on kurssien pisteytysskaala? 
Opintojaksojen arviointi voi olla 1-5 (tai hylätty, jos arvosana jää alle 1). Jotkut opintojaksot arvioidaan 
hyväksytty/hylätty (tällöin ne eivät vaikuta keskiarvoa laskettaessa).  

 
Suoritetaanko kurssit ns. peräkkäin, vai voiko kursseja olla meneillään yhtä aikaa 
useampi? 
Kursseja voi olla, ja onkin meneillään useampi samanaikaisesti, kuten tutkinto-opiskelijoillakin. Olemme 
kuitenkin pyrkineet aikatauluttamaan siten, että opinnot jakautuisivat mahdollisimman tasaisesti. Lisäksi 
monella opintojaksolla on joustavia suoritusaikoja ja –tapoja, useampia tehtävänpalautuspäiviä tms. 
Opiskelijan oma ajankäytön suunnittelu on kuitenkin erittäin tärkeää.  
 

Kuinka paljon Gateway-väylässä on lähiopetusta? Pitääkö lähiopetukseen 
osallistua? Jos esimerkiksi asuu kaukana Vaasasta? Onko luentoja joka päivä? 
Avoimen omilla toteutuksilla opetus on lukuvuonna 2021-2022 pääsääntöisesti etäopetusta (HUOM: 
aikataulutettuja luentoja kuitenkin on ja osassa myös pakollista läsnäoloa vaativaa kontaktiopetusta). Myös 
tutkintopuolen opetukseen integroiduilla jaksoilla opetus on tulevana lukuvuonna pääsääntöisesti 
etäopetusta. Aikataulut linkitetään Gateway-verkkosivun opintojaksolistaukseen. Mikäli lähiopetusta on, 
joutuu jokainen itse ratkaisemaan osallistumisen ja kulkemisen Vaasaan omalta osaltaan. 
Kontaktiopetukseen osallistuminen on kieliopinnoissa pakollista, muissa opinnoissa erittäin suositeltavaa ja 
hyödyllistä, jotta saa kaiken mahdollisen tiedon luennoilta. Osallistuminen opetukseen on tärkeää myös 
opiskelijoiden ryhmäytymisen kannalta. Joinain viikkoina voi kontaktiopetusta olla useanakin päivänä. 
Toisaalta on viikkoja, jolloin ei ole välttämättä ollenkaan kontaktiopetusta tai on vain yksi 
kontaktiopetuskerta. Avoimessa yliopistossa noudatetaan Vaasan yliopiston ohjeistusta opetuksen 
järjestämisestä.  
 

Ovatko aikataulut selvillä ennen kuin haku Gateway-väylään alkaa?  
Pyrimme siihen, että aikataulut ovat selvillä ennen haun alkamista. Integroitujen opintojen osalta aikataulut 
saattavat tulla vasta tämän jälkeen. 
 

Ovatko tentit Vaasassa paikan päällä?  
Kyllä, mikäli opintojaksolle on merkitty tentti, joka tehdään ns. perinteisesti tenttisalissa, ovat nämä tentit 
Vaasassa. Lähtökohtana on, että opiskelija suorittaa perinteiset tentit Vaasassa. Avoimen yliopiston tentit 
ovat aina lauantaisin, paitsi päiväopetukseen integroitujen opintojaksojen tentit, jotka voivat olla myös 
muina päivinä. Avoimen yliopiston puolella ei kuitenkaan järjestetä salitenttejä ainakaan syksyllä 2021. 
 

Saako Gateway-opinnoissa suoritettavia tenttejä uusia?  
Kyllä saa; mikäli opintojakson suoritustavaksi on merkitty tentti, niin niissä on myös uusintamahdollisuus 
(yleensä etukäteen määritellyt uusintatenttipäivät tai tenttiperiodit). Verkossa tehtävissä tenteissä on 
yleensä muutama mahdollinen yrityskerta.  
 

Otetaanko Gateway-väylän opinnoissa huomioon, jos opiskelijalla on esim. 
lukihäiriö? Onko esim. vaihtoehtoisia suoritustapoja? 
Avoimen yliopiston opintoihin (eli myös Gateway-väyläopintoihin) voi anoa opintojen erityisjärjestelyitä, 
mikäli opiskelijalla on jokin opiskeluun vaikuttava oppimisen haaste (yleisimmin lukivaikeus tms.). Tällaisessa 
tapauksessa tulee olla yhteydessä avoimen yliopiston opintopäällikköön viimeistään siinä vaiheessa, kun 
opinnot alkavat, mieluummin jo ennen (esimerkiksi kun pääsy Gateway-väylään on vahvistunut). 
Erityisjärjestelyiden tavoitteena on turvata opiskelijalle mahdollisuus oppia ja osoittaa osaamisensa. 
Opintojakson opettaja arvioi ja määrittelee erityisjärjestelyiden toteutuksen opintojakson tavoitteiden 
pohjalta. Erityisjärjestelyiden ei tule estää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. 
 



 
 

3. TUTKINTO-OPISKELIJAKSI SIIRTYMINEN 
 
Pystyykö Gateway-väylän kautta hyväksytyksi tullut vaihtamaan opintosuuntaa? 
Miksi vaihtoehtona ei ole laskentatoimi ja rahoitus? Tai taloustiede? 
Opintosuunnan vaihtamista ei valitettavasti voi luvata. Kaikki tutkinto-opiskelijatkaan eivät aina saa 
ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen juuri haluamaansa opintosuuntaa, jos hakijoita johonkin 
opintosuuntaan on hyvin paljon. Tietyin edellytyksin tutkinto-opiskelijat voivat hakea opintosuunnan vaihtoa, 
mutta opintosuunnan vaihtamisen myöntäminen on aina harkinnanvaraista. Tutkintopuolellakaan tähän ei 
voida antaa suoraa vastausta. Laskentatoimen ja rahoituksen tai taloustieteen opintosuuntaan olemme 
saaneet vain ns. perinteisen väylän kautta muutaman paikan, sillä nämä ovat tutkinto-opiskelijoiden 
opintosuuntahaussakin suosituimpien joukossa. 
 
 

Jos pääsee tutkinto-opiskelijaksi, niin onko opiskelu jatkossa aina paikan päällä? 
Tehdäänkö kaikille HOPS?  
Opintojen toteuttamistapojen ja opetukseen osallistumisen suhteen ei valitettavasti pysty antamaan 
yksiselitteistä vastausta. Läsnäoloa vaativien opintojaksojen määrä riippuu oppiaineesta. Täysin etänä ei 
pysty minkään oppiaineen opintoja tekemään, vaikka koronan myötä etämenetelmiä opetuksessa onkin 
kehitetty ja todennäköisesti myös vaihtoehtoisten suoritustapojen määrää lisätty. Osallistuminen 
opetukseen on tärkeää myös opiskelijoiden ryhmäytymisen kannalta.  
 
HOPS tehdään kaikille opiskelijoille ja myös esim. Gateway-väylän kautta tutkinto-opiskelijoiksi päässeille 
vahvistetaan HOPS syksyn alussa. Myös kaikille halukkaille avoimen yliopiston opiskelijoille laaditaan 
opiskelusuunnitelma kohti omia tavoitteita. Eli aina kannattaa olla yhteydessä avoimen yliopiston 
opintoneuvontaan ja varata aika opintojen suunnitteluun. Opintosuunnitelman tekeminen on täysin ilmaista 
ja sen on tarkoitus auttaa opiskelijaa opintojen etenemisessä. Opintosuunnitelmaa voidaan myös matkan 
varrella tarkistella ja muuttaa. 
 

Jos pääsee opiskelijaksi Gatewayn kautta ja opinnot Vaasan kauppatieteissä 
alkavat, ovatko opiskelijat sitten ensimmäisen vai toisen vuosikurssin opiskelijoita? 
Saako osallistua fuksitoimintaan? 
Gateway-väylässä suoritetaan samat ensimmäisen vuosikurssin opinnot, kuin mitä tutkinto-opiskelijatkin 
suorittavat ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana. Tutkinto-opintojen alkaessa siirrytään tekemään mm. 
opintosuunnan opintoja ja muita opintoja, eli tavallaan toisen vuosikurssin opintoja. Yliopiston varsinaisina 
opiskelijoina Gatewayn kautta valitut ovat kuitenkin ”uusia opiskelijoita”, eli hyvin voi osallistua kaikenlaiseen 
fuksitoimintaan, uusille opiskelijoille järjestettäviin infotilaisuuksiin ym.  

 
Jos pääsee Gatewayn kautta opintosuuntaan x, niin voiko sitten tehdä esim. 
rahoituksen opintoja lisäksi? 
Tutkinto-opiskelijat voivat valita opintoja oman opintosuuntansa lisäksi myös muista opintosuunnista 
(sellaisia opintojaksoja, jotka ovat avoinna myös muille kuin ko. suunnan omille opiskelijoille). 
 

Hyväksytäänkö Vaasa Gateway –väylän opintoja muissa yliopistoissa?  
Hyväksilukemiseen liittyvät asiat ovat aina vastaanottavan korkeakoulun päätettävissä, joten ne kannattaa 
varmistaa siitä yliopistosta/korkeakoulusta, johon olisi mahdollisesti opintoja viemässä. 
 



 
 

Miten opinnot jatkuvat, jos ei pääsekään tutkinto-opiskelijaksi Gateway-väylän 
kautta?  
Opintoja voi hyvin jatkaa avoimen kautta ja aloittaa tekemään opintosuunnan opintoja ja ruveta 
tavoittelemaan perinteistä avoimen väylää. Missään tapauksessa Gateway-väylän opintojen keskeytyminen 
ei sulje ovia vaan avoimessa voi aina opiskella. Toki voi hakea myös seuraavana vuonna yhteishaussa, jo 
suoritetut opinnothan ovat sitten pohjalla siinä vaiheessa, kun tutkinto-opiskelijaksi pääsee. 
 
 

4. ”PERINTEINEN” AVOIMEN VÄYLÄ 
 

Jos kiinnostaa sellainen opintosuunta, joka ei ole mahdollista Gatewayssa ja sen 
takia valitsee perinteisen avoimen väylän, niin miten sitä kautta on mahdollista 
päästä tutkinto-opiskelijaksi? 
”Perinteisessä” avoimen väylässä haetaan suoraan haluttuun opintosuuntaan ja opinnot koostetaan ko. 
opintosuunnan opinnoista, kieli- ja menetelmäjaksosta sekä muista tutkintorakenteeseen sopivista 
opinnoista. Mikäli haluaa lähteä tavoittelemaan perinteistä avoimen väylää, kannattaa olla yhteydessä 
opintoneuvontaamme, niin neuvomme, mitä opintoja on hyvä valita. Opiskelussa kannattaa panostaa 
erityisesti opintosuunnan opintoihin, sillä ko. opintomenestys on haussa keskeistä. 
 

Alkaako perinteinen avoimen väylä tiettynä ajankohtana vai onko aloitus liukuva?  
Opintojen kartuttamisen kohti perinteistä avoimen väylää voi aloittaa periaatteessa koska vain, sillä 
perinteinen väylä ei ole mikään tietty, määritelty ”paketti” opintoja, joka tulisi olla suoritettuna tietyssä 
ajassa. Perinteisessä väylässä tarvittaviin opintoihin voi ilmoittautua aina siihen saakka, kun opintojaksot 
alkavat, mikäli opintojaksoilla on tilaa. Joillekin jaksoille voi päästä mukaan jopa jakson alkamisen jälkeenkin, 
mikäli jakson toteutustapa on joustava ja mikäli tilaa on. Paikkoja on yleensä runsaasti, mutta ei kuitenkaan 
rajattomasti. Avoimen opintojaksoille on kuitenkin hyvät mahdollisuudet päästä mukaan ja ne ovat avoimia 
kaikille opiskelusta kiinnostuneille, olivatpa tavoitteet tai taustat mitä hyvänsä. Opiskelusta voi siis innostua 
missä vaiheessa lukuvuotta tahansa, opintoneuvontamme auttaa löytämään sillä hetkellä mahdolliset 
opinnot. Kannattaa siis olla yhteydessä opintoneuvontaamme, autamme oman opiskelupolun suunnittelussa 
ja sopivien opintojaksojen valinnassa.  
 

Milloin alkaa ilmoittautuminen perinteiseen avoimen väylään? Voiko perinteisen 
väylän kursseille ilmoittautua läpi vuoden? 
Ilmoittautuminen syksyllä 2021 sekä tammikuussa 2022 alkaviin opintoihin alkaa 10.8.2021 klo 10.00 ja 
päättyy 14.10.2021 klo 16.15. Kevään 2022 opintojen ilmoittautumisaikataulu ilmoitetaan myöhemmin 
syksyllä. Yhteistyöoppilaitoksillamme on lisäksi omat ilmoittautumisaikansa ja –käytäntönsä. 
Opintojaksovalintoihin saa apua opintoneuvonnastamme. Elokuussa on myös verkkoinfoja muista avoimen 
opiskelumahdollisuuksista. Ajankohdat ja linkit infotilaisuuksiin ilmoitetaan verkkosivuillamme myöhemmin. 
 

Pitääkö perinteisen väylän vaatima kokonaisuus osata koostaa itse? 
Ei tarvitse. Kaikessa opintojen suunnittelussa saa apua opintoneuvojiltamme. Kannattaa matalalla 
kynnyksellä hyödyntää ohjaus- ja neuvontapalveluitamme. Teemme mm. henkilökohtaisia 
opintosuunnitelmia yhdessä opiskelijan kanssa, opiskelijoiden tavoitteiden mukaisesti. 

 
Mikä keskiarvo vaaditaan perinteisessä väylässä?  
Valituksi tulemiseen vaadittava keskiarvo lasketaan ensisijaisesti opintosuunnan osalta. Keskiarvo riippuu 
hieman opintosuunnasta ja voi vaihdella vuosittain; keskiarvoraja on noussut viime vuosien aikana melko 
korkeaksi, noin 4 tuntumaan. (Laskentatoimen ja rahoituksen sekä taloustieteen osalta saamme tietää 
keskiarvon vasta nyt kevään 2021 haun osalta elokuussa). Avoimen väylässä on ollut paljon hakijoita ja 



 
 
hakijoilla hyvät arvosanat. Oppiaineet voivat vuosittain ottaa väylän kautta vain rajallisen määrän 
opiskelijoita.  
 

Jos perinteisessä väylässä ei pääse haluamaansa opintosuuntaan, niin voiko 
johonkin muuhun vielä päästä? 
Avoimen väylässä valituksi tuleminen edellyttää riittävää määrää haettavan opintosuunnan opintoja. Mikäli 
hakija täyttää valintakriteerit myös jossain toisessa opintosuunnassa ja hakija on tähän toiseen 
opintosuuntaan avoimen väylässä myös hakenut, voi hän tulla valituksi myös tähän toiseen opintosuuntaan. 
Valituksi voi siis tulla ainoastaan niihin opintosuuntiin, jotka on hakulomakkeelle merkitty ja joissa 
valintakriteerit täyttyvät. Hakulomakkeella opintosuunnat tulee asettaa ensisijaisuusjärjestykseen.  
 

Kuinka paljon avoimen väylän kautta on ollut hakijoita ja kuinka moni on tullut 
valituksi? 
Eri vuosina avoimen väylässä hakeneiden ja valituksi tulleiden määrän voi tarkistaa valintatilastoista: 
https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/kandidaattiohjelmat/nain-haet/valintatilastot.  

https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/kandidaattiohjelmat/nain-haet/valintatilastot

